
كأنهككا صككارت البسككاتين هككذا كككانت لما العلماء قال لكن بساتين المراد 
بسككيطة يعنككي بآيككة هي ما وبستان بستان كان لو معلوم ول واحد بستان

الككوادي وشمال الوادي يمين على ببعض بعضها متصل بساتين لكنها هذه
عككن واحدة جنة كأنها واحدة كأنها صارت ببعض بعضها متصلة كانت فلما

ممممق ا تعككالى الله قال  الفوائد طيب الشمال عن واحدة وجنة اليمين لل لف  ))
لنق ا يي لض هه لق يي لل لت لع يو لم يل :  الفوائد ذكر مبتدى هذا آخره ) إلى) ا

لل الية هذه فوائد من فككإن ملكككه عظككم وإن حي كل غاية الموت أن : أو
لا الملوك أعظم من كان سليمان الموت من ملكه ينقذه لم ذلك ومع ملك

ممق ا لقوله الله إلى كلها المور أن ومنها لل لف لنق ا ((  يي لض هه لق يي لل لت لع يو لم يل ) .) ا
لن والكمككال والجلل بالعظمككة موصوف وتعالى سبحانه الله : أن ومنها
كلمككة إخواني يا أرجو أنا كلمة لن للتعظيم ولكنها للتعدد ) ليست) (( نق ا
فتعيككن ممتنع هنا والتعدد التعظيم على وإما التعدد على إما ) تدل) (( نق ا

. للتعظيم يكون أن
لا يفعل قد الحقير الشيء : أن ومنها لا شيئ لا عظيم (( قككوله من يؤخذ كبير

يم لمق ا هه مل لل ى لد هه لع هت يو مل لم هة هإ مب هض لدا ير ل
ل سككنة بككه اقتضككت شككيء ) وهذا) ا

لا يكون قد الشيء أن وجل عز الله عظيككم أمككر عليككه يككترتب لكككن حقيككر
لا ؟ كذلك أليس الغراب بدللة إل موتانا نقبر كيف نعرف ل الن فنحن أيض
لا النحل صنيع من عرفت الجميلة الفخمة الهندسية المباني جميع كل أيض

اللككه بمخلوقككات يشككبهونها تجككدها الناس يحدثها التي اللت من حدث ما
تكككون قككد الحقيككرة الشككياء أن نعككرف بهككذا وغيرها كالطائرات وجل عز

. خطيرة أمور عليها يترتب وقد عظيمة فائدة للنسان مفيدة
يم لمق ا((  لقككوله جككائزة المعلوم سببه إلى الشيء إضافة : أن ومنها ههمم مل لد
لل ى هه لع هت يو مل لم هة هإ مب هض لدا ير ل

ل أن مككع الرض دابككة إلككى الدللة ) فأضاف) ا
ل ؟ سككليمان مككوت علككى الجككن تدل أن لجل العصا أكلت هي هل الدابة
لا المعلوم سببه إلى الشيء فإضافة سبب لكنها لا أو شرع لا حس نعككم جائز
لل الجللككة لفككظ فيهككا يككذكر لككم وإن حتى لهلكككت فلن لككول قلككت إذا فمث

السككبب هككذا أن تعتقككد لككم إذا جائز فهذا أنقذك الذي هو فلن أن وصحيح
لا الله مع سببه إلى الشيء تضيف أن والممنوع الوحيد الفاعل هو مقرونكك

ول الشككرع مككن ل سككببيته معلككوم غيككر سبب إلى الشيء تضيف أو بالواو
. والتخييلت الوهام باب من يكون هذا لن الحس من

دام ما نعم أي ؟ ل ول الرض دابة من التحذير أو : الحذر الية فوائد ومن
أفسككدت إنسككان مككن وكم منها فاحذر الشياء هذه وتأكل الخشاب تأكل
لا تساوي التي القيمة مكتبته الرض دابة عليه لا شككيئ ل انتبهككوا ولهككذا كككثير
. طيب كتبكم عليكم الرض تأكل

لككم مككن إلككى الشككيء إضافة أو الفعل : إضافة الكريمة الية فوائد ومن 
ممق ا(( لقوله باختياره به يقم لل لف مر   هت لخ لن مي لب نن لت هج يل يضككاف قد ) فالخرور) ا
المككاء خر فتقول اختيار بغير الفاعل إلى يضاف وقد بالختيار الفاعل إلى
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لا خككر وتقول نر اوا (( وجككل عككز اللككه وقككال ميتكك ددا لخ مج ]58)[مريككم:) هسمم
لن نر او هخ لي ل او هن ((  لقق ا يذ لل لن هل هكو يب . اختيار بل هذا]109)[السراء:) لي

ذلككك علككى والدللككة الغيب يعلمون ل الجن : أن الكريمة الية فوائد ومن
يو((  واضحة هنوا لل لن لكق ا همو لل يع لب لي يي لغ يل هثوا لمق ا ا هب هب هف ي لل لذا لعمم يل هن ا ههيمم هم يل ا

(. (
معناهككا الفائككدة وهككذه برهانيككة أدلككة الواقعككة الحسككية المككور : أن ومنها

الغيككب يعلمككون ل كونهم على استدل الله لن الحسية بالمور الستدلل
تسككتدل أن فلككك الشككاقة العمككال من يعملونه ما في معذبين بقوا بأنهم
. طيب معروف شيء وهذا المحسوسة بالمور المعقولة المور على
) وهككو) الجممن (( تبينت لقككوله عقككول ذو الجككن : أن اليككة فوائد ومن

لل أعطكاهم تعككالى اللككه بكأن كذلك دينهككم مصكالح إلكى بهكا يهتكدون عقككو
. ودنياهم

لا الشاقة العمال : تسمية ومنها هثوا لمق ا((  لقوله عذاب هب هب هف ي لل لذا لع يل )) ا
يشكاء مكا لكه يعملككون يجعلهككم لكم والسككلم الصككلة عليه سليمان أن مع

ليككس مككا على يطلق قد العذاب أن نعرف وبهذا تكليف ولكنه لهم عقوبة
مممن قطعممة السممفر ( إن وسككلم عليه الله صلى قوله في كما بعقوبة

 .) العذاب
يد تعالى وقوله  لق لل لن ((  إإ لكق ا لب لس يم هف ي هل هه هن لك يس دليل فيها آخره ) إلى) لم

لا المخاطب يكن لم وإن الهامة المور في التأكيد استعمال على أو منكككر
لا يد قوله في القصة هذه تأكيد من تؤخذ متردد لق لل لن ((  إإ لكممق ا لب لسمم ) لن) هل
مخاطبكة فكي ويحسكن الممككن مخاطبكة فكي يجب إنما نعلم كما التأكيد

عنككد المعككروف هككو هككذا ذلك عدا فيما البلغة خلف على ويكون المتردد
ا بتأمكل ولككن البلغكة علماء المكور أن نجكد الكريكم القكرآن فكي ورد م
تعككالى اللككه أن نجككد فيهككا يككتردد أو ينكرهككا ل مككن بها خوطب وإن الهامة
. وغيرها القصة هذه في كما يؤكدها

وحكمتككه قككدرة على الدالة العظيمة الية : هذه الكريمة الية فوائد ومن
وبسكاتينهم ديكارهم فكي منعمكون أنهككم العمكوم سبيل على قصتهم وهي

مككن آية فيها عبرة ففيها الحال انقلبت أعرضوا فلما ذلك وغير وقصورهم
عككز اللككه عصككى لمككن عبرة يعني آية الله قدرة على دالة آية كثيرة وجوه
تجككد اليككة لهككذه فبالتأمككل اللككه حكمة على أية الله أطاع لمن عبرة وجل
لا فيها لا أصناف دالة آية قلنا اليات هذه شرحنا الن طيب اليات من وأنواع
ل بككأخرى أبدلها ثم العظيمة البساتين هذه لهم خلق حيث الله قدرة على

أعطككاهم حيككث وجككل عككز حكمتككه علككى ؟ إيش على دالة بشيء تساويها
أعرضككوا حيككن إيككاه وسككلبهم اللككه علككى مقبليككن كككانوا حيككن الخيككر ذلككك

فيهككا فككإن المعاصككي أهككل مككن للمعتككبرين آيككة  ، طككاعته عن واستكبروا
لا للطائعين آية ، معاصيهم بسبب عليهم الله نعمة تزول أن من لهم تحذير
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تككدور اللككه نعمككة فككإن اللككه طاعككة علككى داموا ما بأنهم بها يعتبرون حيث
. آية كونها من أوجه أربعة هذه عليهم
واسككع وجككه علككى أكلهككا تككؤتي الجنات هذه : أن الكريمة الية فوائد ومن

هلوا(( لقوله ين هك هق هم يز يم هر هك بب ) .) لر
هر اوا((  لقوله وتعالى سبحانه لله الشكر : وجوب فوائدها ومن هك يش هه ل اوا لل

لل واجب ) والشكر) لا واجب هو كما عق فاليات الشرعي وجوبه أما شرع
كل أن يقتضي الصريح العقل فلن العقلي وجوبه وأما كثيرة به المر في
يشكككر ل النككاس يشكككر ل ومككن ذلككك على تشكره فإنك إليك أحسن من
مككن يسككدى مككا إنسككان إليك يسدي الخطأ من أنه يرى أحد كل يعني الله

الكواجب وأن خطككأ هكذا أن يعكرف كل بشكره تقوم ول له تتنكر ثم الخير
. تشكر أن

(( لقوله وخبيث طيب إلى تنقسم الله بلد : أن الكريمة الية فوائد ومن
ةة لد يل ةة لب لب بي أو الرض طيككب هككو هككل البلككدة هذه في الطيب نوع ) وما) لط
تعككالى اللككه قككال ذلككك كككل يعككم الجككواب ؟ الثمككار طيككب أو الهوى طيب

هد لل لب يل ل اوا هب ((  بي مط هج ال هر يخ هه لي هت لبق ا هن لن يذ هإ هه هب بب هذ ي لر مل لث ل اوا هبمم هج ل لخ هر يخمم مل لي هإ
ددا هك لك لن هل لذ هف لك بر لص هت هن ليق ا إم ال يو لق لن هل هر او هك يش .]58)[العراف:) لي
قككوله فككي ومغفرته وجل عز الله ربوبية : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
بب((  لر ةر ل او هفو .  طيب)) لغ

هضوا وجل عز الله قال ثم  لر يع لأ لف لنق ا ((  يل لس ير أ
ل يم لف هه يي لل لل لع يي هم لس هر لع يل )) ا

نعمة بدلوا أنهم القوم هؤلء حال : بيان الكريمة الية فوائد من آخره إلى
لا الله يشكككروه أن النعككم بهككذه عليهككم الله أنعم أن عليهم الله وكان كفر

. أعرضوا لكنهم الله بطاعة ويقوموا
وقككد اللككه حكمة تقتضيه بما المعرضين : عقوبة الكريمة الية فوائد ومن
لل أخككرى آيككة فككي تعككالى اللككه قككال هك لف لنق ا ((  يذ لخ هبه لأ ين لذ )[العنكبككوت:) هبمم
اللككه نعمككة بطككروا لمككا فهككؤلء العمككل جنككس مككن تكككون فالعقوبات]40

من به نعموا لما بالنسبة سيئة بجنات أبدلوا الجنات هذه سبب به وكفروا
. قبل

لا الكريمككة اليككة فوائككد ومككن ؟ تؤخككذ أيككن مككن السككباب : إثبككات أيضكك
. إعراضهم الرسال سبب تعالى الله ) فجعل) فأرسلنق ا (( فأعرضوا

(( فأعرضوا لقككوله النعككم لككزوال سككبب المعاصككي : أن فوائدها ومن
هككذا عليهكم اللككه أرسكل أعرضككوا لمكا منعميككن ككانوا ) بينمكا) فأرسلنق ا

لب قككوله منهككا كثيرة القرآن في شواهد له وهذا المدمر السيل لر لض ل او  ))
هه مل دل ال لث دة لم لي ير يت لق لن دة لكق ا لن هم دة آ من هئ لم يط لهق ا هم هتي يأ لهق ا لي هق يز ددا هر لغمم ين لر بل هممم هكمم

إن لكق ا يت لم لر لف لك هم لف هع ين لأ هه هب مل لهق ا ال لق لذا لأ هه لف ملمم لس ال لبممق ا هع هل هجممو يل هف ا يو لخمم يل ل اوا
لمق ا هنوا هب لن لكق ا هعو لن يص يو تعالى قوله ومنها]112)[النحل:) لي لل ل او من ((  لل لأ يهمم لأ

لر ى هق يل هنوا ا لم يوا آ لق مت لنق ا ل اوا يح لت لف يم لل هه يي لل إت لع لكق ا لر لن لب هء هم لمق ا مسمم هض ال ير ل
ل ل اوا

ين هك لل هبوا ل او مذ يم لك هه لنق ا يذ لخ لأ لمق ا لف هنوا هب لن لكق ا هبو هس يك لن* لي هم لأ لف لأ هل   يه لر ى لأ هقمم يل ا
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ين يم لأ هه لي هت يأ لنق ا لي هس يأ دتممق ا لب ليق ا يم لب ههمم لن ل او همو هئ لن* لنممق ا هممم لأ ل او لأ هل   يهمم لر ى لأ هقمم يل ين ا لأ

يم هه لي هت يأ لنق ا لي هس يأ دح ى لب يم هض هه لن ل او هبو لع يل هنوا* لي هم لأ لف لأ لر   يك هه لم ملمم هن لفل ال لم يأ ليمم
لر يك هه لم مل مل ال هم هإ يو لق يل لن ا هر او هس لخق ا يل .]98:99)[العراف) ا
يككون قكد ورحمكة نعمكة هكو الكذي المطكر : أن الكريمة الية فوائد ومن
لا نعمة الككذي الصككل فككي السيل ) فإن) العرم (( سيل هنا لقوله وعذاب

يم تعككالى قال كما خير أنه الصل يتدفق حتى المطر :  إجتماع هو لل ل او لأ  ))
ي اوا لر منق ا لي هق لأ هسو لء لن لمق ا يل لل ى ا هض هإ ير ل

ل هز ا هر هج يل هج ا هر يخمم هن هه لف دعممق ا هبمم ير هل لز هكمم يأ لت
هه ين يم هم هه هم لعق ا ين يم لأ هه هس هف لأن ولكككن خيككر ؟ ل ول خير وهذا]27)[السجدة:) ل او

لا لا يكون أحيان . عذاب
مثل أصابتهم إذا الذين القوم أولئك ضلل : بيان الكريمة الية فوائد ومن
هككذا ويقولككون لذلك يتأثروا لم أشبهها وما الفيضانات مثل المصائب هذه

اللككه مككن عقوبة هي إنما تدمر التي الفيضانات هذه فإن الطبيعة مقتضى
علككى كككان مككن بهككا ويرتككدع المعككذبين أولئككك بهككا ليبتلي عقوبة وجل عز

. شاكلتهم
السكيول هكذه بإرسال وجل عز الله قدرة : بيان الكريمة الية فوائد ومن

والككزروع الثمككار هككذه بعككد ونبككت وزروعهم ثمارهم أغرقت التي الجارفة
إط((  نبت يم إل لخ يث لأ إء ل او ي ي لش ين ل او إر هم يد سككدر من شيء السدر هو ) ما) هس
. محلها حل هذا صار العظيمة الجنات تلك فبدل نعم قليل
بككدل جعككل وجككل عككز اللككه أن فككي : الحكمككة الكريمككة اليككة فوائككد ومن

الجككزاء فيناسككبها وفل ح وصككل ح نككور الطاعككة لن أخرييككن جنتين الجنتين
السككيئ البدل هذا فيها يكون أن فناسبها وفساد ظلمة والمعصية بالعطاء
. قبله لما بالنسبة

لك تعككالى قككال ثككم  هل لذ يم ((  هه لنممق ا يي لز لمممق ا لج هر اوا هب لفمم يل لك لهمم هز ي ل او لجممق ا مل هن هإ
لر هفو لك يل لك )) ا هل لذ يم ((  هه لنق ا يي لز لمق ا لج هر اوا هب لف الله أن على دليل هذا ) في) لك

.  وجل عز
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